Svensk författningssamling

SFS 1999:1036

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

Utkom från trycket
den 10 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 9, 9 a och 12 §§ samt bilagan till förordningen (1996:1206) om fristående skolor skall ha följande lydelse.

2 kap.
9 §1 Eleverna skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap. 1–12 §§ gymnasieförordningen (1992:394) respektive 7 kap. förordningen (1994:741) om
gymnasiesärskolan.
För kurser som inte motsvarar kurser inom det offentliga skolväsendet
skall skolorna utforma egna betygskriterier.
En waldorfskola får i stället för att ge betyg enligt vad som sägs i första
och andra styckena utfärda ett intyg över utbildningen.
9 a §2 I fråga om prövning gäller för fristående gymnasieskolor bestämmelserna i 7 kap. 14 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394).
Därutöver får skolan anordna prövning endast för den som har varit elev i
skolan. Prövningen får avse endast sådana kurser som anordnas vid skolan.
När det gäller betygssättning och utfärdande av betyg skall bestämmelserna i
7 kap. gymnasieförordningen tillämpas.
12 §3 Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, skall
kommunen betala till skolan det belopp per elev och program som framgår
av bilagan. I de fall utbildningen avser den nationellt fastställda inriktningen
musik skall det belopp som anges för det estetiska programmet räknas om
med faktorn 1,26.
1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 9, 9 a och 12 §§ skall tillämpas på den undervisning som sker efter den 1 juli 2000.
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På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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Program
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Belopp
(kr/elev och bidragsår)

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Medieprogrammet
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

54 600
94 900
81 500
89 200
75 900
91 600
54 700
80 700
76 600
105 900
82 500
69 200
131 300
53 200
63 800
50 800
53 200

I beloppen ingår ersättning för sådan ingående mervärdesskatt som skolan
saknar avdragsrätt för.
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